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Tem-se tornado dla a dia mais sensível a ca

rência de um Dicionário-Português-Esperan

to, depois que se esgotaram as obras de Pro- 

ença e Tobias Leite, que tão bons serviços 

prestaram a seu tempo.,

A Liga Esperantista Brasileira testemunha 

constantemente êsse fato, recebendo encomen

das e pedidos de informações de diversos pon

tos, sobretudo de pessoas que iniciaram o curso 

da língua internacional, estudaram a gramá

tica, fizeram os exercícios e querem então 

prosseguir no seu aperfeiçoamento.

Sendo preciso “preencher a lacuna” (aqui 

passa o chavão por ser verdadeiro), o presi

dente, o vice-presidente e o secretário-geral da 

Liga empreenderam a feitura de um novo Di

cionário, que possa, além do mais, emparelhar- 

se com os melhores léxicos de Esperanto, já 

publicados em vários países.

Sabe-se que dificuldades ainda apresenta a 

publicação de um livro de tal monta em nosso 

país, dada a careza do material e da mão dc 

obra, dificuldades que logo se percebe serem 

maiores, quando se trata de um dicionario de 

lingua estrangeira e em^que são indispensáveis 

diferentes caractéres tipográficos. Quanto a 

esta parte, composição e impressão, contamos 

que a obra terá ótimo acabamento, pois que foi 

confiada ás oficinas da Imprensa Nacional, 

onde, como é notorio, existe material de pri

meira ordem e ha técnicos de provada compe

tência.

Da elaboração do Dicionário são suficientes 

garantias os nomes dos Drs. Alberto Couto 

Fernandes e Porto Carreiro Neto, autores de 

vários trabalhos que os consagram entre os 

mais abalizados sabedores do idioma neutro, 

não já no Brasil, mas no mundo esperantista.

Ao lado dêles o redator responsável desta re

vista pouco mais teve que dar, além do contin

gente de sua boa vontade.

Adotou-se no Dicionário a grafia oficialmen

te prescrita em virtude do acordo celebrado 

entre a Academia Brasileira de Letras e a Aca

demia das Ciências de Lisboa. A Liga Espe

rantista Brasileira, reconhecida de utilidade 

pública e subvencionada pelo Governo, enten

deu que lhe cumpria acatar, desde o início, o 

ato que fixou a escrita da língua nacional. Im

presso o Dicionário na grafia simplificada (de 

que são, aliás, adeptos os autores), poderá com 

inteira comodidade servir aos esperantistas 

portugueses e, acreditamos, igualmente, aos de 

' língua espanhola.

O trabalho de composição tipográfica, revi

são das provas e impressão de livro dessa or

dem é naturalmente vagaroso. Entre a demora 

no aparecimento da obra e a publicação em 

fascículos, preferiu-se esta última solução, que 

já em obras semelhantes tem sido seguida.

Se o leitor não tem, de uma vez, a obra com

pleta em suas mãos, isso não quer dizer que o 

Dicionário não lhe seja útil desde logo. Basta 

refletir que as três letras A, B e C representam 

já cêrca da quarta párte do vocabulário verná

culo. Ha, outrossim, em muitos casos, a possi

bilidade de recorrer a um sinônimo, quando se 

pretenda traduzir uma palavra iniciada por 

letra ainda 'não publicada. Finalmente lembra 

mos que um dicionário não deve servir somen

te para consulta na hipótese de dúvida, mas 

também para o estudo sistemático de uma lín

gua, estudo que se faz melhor num pequeno li

vro de 48 páginas, cada mês, do que num gros

so vòlume de. mais de 400 páginas.

As encomendas que a Liga já está recebendo
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do Brasil e de Portugal levam a crer que a obra 

terá o apoio, de que tanto precisa, de todos os 

“samideanoj” do nosso país e do pais irmão, e, 

provavelmente dos da Argentina, Uruguai, Es

panha e demais paises, onde se fala o castelha

no, idioma afim do nosso.

Os autores fizeram de sua parte um conside

rável esforço, sem outra compensação a não ser 

o prazer de cooperarem para a divulgação da 

“nia kara lingvo”. Por isso mesmo não lhes 

ha de faltar a simpatia e a acolhida generosa 

dos esperantistas.

CARLOS DOMINGUES.

-------<.>------

LINGVA KOMITATO
Estas elektitaj membroj de la Lingva Ko

mitato S-roj d-roj Carlos Domingues kaj Luiz 
Porto Carreiro Neto.

------------- @-------------

ESPERANTO KAJ EDUKADO
Dum la jaro 1932 funkciis regule kursoj de 

Esperanto en la jenaj lernejoj:
Kolegio Pedro II, (intern-kaj eksterlinia 

fakoj), kiu estas la modela instituto de ĉiuj 
duagradaj lernejoj en Brazilo — du kursoj, 
sub la gvidado de d-roj J. B. Mello e Souza, 
profesoro ĉe la Kolegio, kaj Carlos Domingues, 
prof. en komerca instituto.

lnstituto de Edukado, kiu diplomas la 
unuagradajn geinstruistojn—unu kurso sub la 
gvidado de d-ro Tlieobaldo Recife, prof. ĉe la 
Instituto.

Larneja Grupo “Rodrigues Alves” — unu 
kurso por geknaboj, sub la gvidado de sro 
A. Couto Fernandes, prez. de B. L. E. Ĉe 
la tago de 1’finiĝo de la lernejaj kursoj okazis 
interesa festeto, dum kiu la gelernantoj de 
Esperanto kantis la belan poezion de d-ro 
Mello e Souza “En nia lando” kun muziko de 
s-ro Francisco Braga, konata komponisto.

Tiam la vizitantoj havis okazon rigardi 
ekspozicion de lernejaj laboraĵoj en kiu estis 
du artaj bildoj organizitaj de la sekretariino 
de la lernejo, nia samideanino S-ino Elvira 
Nizyska da Silva, kun leteroj, poŝtkartoj kaj 
espera litaĵoj ricevitaj el eksterlando de la ge
lernantoj .

La ĝen. sek. de B. L. E. sendis dankan 
leteron al la direktorino de la lerneja grupo 
f-ino Adelaide Lucinda de Moraes.

LA DONACO DE L’ VENTO

Naskiĝo. Fest’ en domo. Ĝojo, rido 
Pro la enveno de F unua ido
Al la feliĉa paro.
Iom post iom venas parencaro:
Onkloj, onklinoj, 
Kuzoj kaj kuzinoj.
Venas kun floroj, kun donaco iu, 
Hejmaj amikoj. Mankas ja neniu.
Eĉ la hundo, vivanta nur ĉenite, 
Estas nune libera, kaj vizite 
Kun bojado de ĝojo salte venas: 
Oni dirus — la fakton ĝi komprenas! 
Naturo mem ornamas sin. Vetero 
Tiel pura, ke la senfina sfero 
Estas kristal’ fandita kun kobalto 
De 1’ horizonto ĝis zenita alto!
Sur la fenestron de 1’ infan’ rozarbo 
Kliniĝas kun la garbo
Plej ŝarĝita de rozoj; kaj odoro 
A enas onde de 1’ sin’ de ĉiu floro!
Estas hodiaŭ festo
En ĉiu koi*', en ĉiu flor', en ĉiu nesto.

Sed la vento subite ekmurmuras... 
Grotojn, valojn, abismojn ĝi trakuras, 
Kaj siblas kaj turniĝas...
Momenton post momento ĝi fariĝas 
Pli koler^ kaj bruta.
Ĝia korpo voluta
La sablon kirlas, mondon ĉirkaŭbrakas. 
Arbarojn tutajn ĝi senkompate dishakas. 
La ŝultrojn ĝi dismetas
Tra kampo kaj arbar’, kie vegetas 
Modesta herb’, aŭ la fiera pino.
De la mond’ al la fino
Ŝajnas, ke iros ĝi. Sed ne; momenton
Ĝi ekbridas la senton
Ŝajne detruan. Ne: ĝi ne volas detrui, 
Sed nur al festo ankaŭ kontribui
Kun donaco la sia. Ja, ĝi povas 
Ankaŭ donaci. Tiel, milde blovas 
Inter rozoj plej belaj de 1’ ĝardeno...

L’ aer’ estas pli freŝa. . . La mateno 
Pli parfuma... Kaj de 1’ infan’ la lito, 
Sub gardo de patrina la spirito, 
Estas kovrita nun de veluraj petaloj...

Porto Carreiro Neto.
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REORGANIZO DE LA ESPERANTO
MOVADO

• •, ‘ ' * *

« •

Dum la 24a Universala Kongreso de Espe
ranto, en Parizo, oni diskutis pri la reorganizo 
de la Esperanto-movado kaj estas kreita la 
“Universala Federacio Esperantista” (U. F. 
E.), kiu anstataŭos la nunan Internacian 
Centran Komitaton kaj la Konstantan Repre
zentantaron de la Naciaj Societoj.

Unu el la paragrafoj akceptitaj por la nova 
Federacio estas, ke ĉiu esperantisto, ano de iu 
klubo, estu ankaŭ ano de la nacia societo kaj 
samtempe de la internacia organizaĵo. Tiun 
aranĝon jam estis farinta B. L. E. kun U.
E. A., kiel simplan provon dum la jaro 1932a. 
U. E. A. ĝin akceptis nur por la finiĝinta 
jaro, ĉar ĝi ne povus teni por la nuna jaro Ia 
kombinitajn kotizojn. La plej grava grupo en 
Brazilo, Brazila Klubo Esperanto, konstatis, 
ke ĝi ne povos plialtigi la kotizon de siaj anoj, 
ĉar ĝi perdis multe da ili dum la jaro 1932. 
Tial, en kunveno okazinta la 17an de Decem 
bro lasta, ĝi decidis akcepti la novan planon 
kaj malplikariĝi sian kotizon.

Sendinte cirkuleron al ĉiuj aliĝintaj grupoj, 
B. L. E. efektivigis, la 31an de Decembro, ĝene
ralan kunvenon, dum kiu oni decidis aprobi 
la novan reorganizon kaj aliĝi al la Universala 
Federacio Esperantista. Nur la “Junulara 
Esperantista Societo” formale ĝin malaprobis. 
Poste, laŭ propono de D-ro Carlos Domingues, 
prezidanto de B. K. E., oni aprobis la jenan 
deziresprimon voĉdonitan de la anoj de la S.
F. P. E. (Société Française pour la Propa
gation de 1’ Esperanto) :

“La anoj de S. P. P. E., kunvenintaj en 
Parizo, la 26 de Novembro 1932, unuanime 
esprimas la deziron ke ĉiuj eblaj klopodoj 
estu provataj de la Naciaj Societoj kaj de U. 
E. A., kun egala bonvolo, por efektivigi la 
unuecon de la esperanto-movado”.

KABEOJ
La ĝenerala sekretario de B. L. E. skribis 

al la ĉefredaktoro de “Heroldo de Esperanto” 
leteron per kiu li elmontris la ĉagrenon de la 
brazila esperantistaro pro la artikolo aperinta 
sur la unua paĝo de ĝia numero 703, kiu enha
vas akrajn vortojn kontraŭ S-ro K. Bein, kiun 
ĉiu brazila esperantisto tre alte ŝatas.

25-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Koln, 29 Julio -5 Aŭgusto 1933

Oficialaj sciigoj. Bulteno N-ro 1

Oficiala Invito: La Jubilea Kongreso okazos en 
Koln (Kolonjo apud Rejno) laŭ oficiala invito de 
la ĉefurbestro de Koln, D-ro Konrad Adenauer, Pre- 
zidanto de la Prusa ŝtata Konsilantaro.
• <

La Kongresurbo sin prezentas: Koln estas pres
kaŭ dumiljara urbo, fondita de la Romanoj en la jaro 
38 a. Kr. kaj ricevinta urbajn privilegiojn en la 
jaro 50 p. Kr. (“Colonia Claudia Ara Agrippinen- 
sis”). Ĝi situas en la koro de Eŭropo inter Berlino, 
Parizo, Londono kaj Svislando-Italujo, apud la river
ego Rejno (germ. : Rhein).

Mondfama pro sia gotika katedralo, sia parfum
industrio (Kolonja Akvo = “Eau de Cologne”) kaj 
multaj antikvaj kaj novtempaj vidindaĵoj (preĝejoj, 
pordego-kasteloj, universitato, muzeoj, teatroj, stadio
no, parkoj, zoologia ĝardeno), kvar feraj pontoj trans 
la Rejnon. Haveno, stacidomoj, aviadejo. Vigla ko
merco kaj trafiko. 740.000 loĝantoj. La Kolonjanoj 
estas precipe konataj pro sia sangvina temperamento 
kaj bonhumoro en bonaj kaj malbonaj tempoj .

lfe * ' *

La Kongresa Palaco de la urbo Koln estas unu 
el la plej modernaj domegoj tiucele konstruitaj kaj 
situas en bela parko apud.la Rejno. Ĝi estos je nia 
dispono dum la 25-a Universala Kongreso.

La Loka Kongresa Komitato formiĝis kaj kore 
salutas la tutmondan esperantistaron.

Prezidanto: urbestro Bõnner;
Vic-prezidanto: urba lerneja konsilisto Theile;
Afergvidantino kaj kasistino: s-ino M. Gerns- 

baclier;
Sekretario : Wilhelm Wingen;
Fakestro por loĝado kaj amuzoj: Fritz Kurth.

La adreso de la LKK estas: 25-a Universala Kon
greso de Esperanto, Trajanstr. 25, Koln, German- 
lando.

Bankkonto: Dresdenner Bank, Depositenkasse 
Chlodwigplatz, Kõln, Germanujo.

B

Kotizoj: Por faciligi al la samideanoj la aliĝon 
al la kongreso kaj kun la celo plejeble fruigi la 
aliĝon kaj simpligi la prepar-laboron, la LKK dec
idis, interkonsente kun la ICK, akcepti ĉiujn aliĝojn 
ĝis inkluzive 31. 12. 1932 je favorkotizo de nur gmk. 
18. —. Post 1. 1. 1933 validos la plena norm-kotizo 
de gmk. 20.—.

Junulaj Membroj: La ordinara kotizo por gejun
uloj malpli ol 17-jaraj estas gmk. 5.—. Por frual- 
iĝontoj, kiuj estos pagintaj sian kotizon ĝis 31. 12. 
1932, la kotizo estas nur gmk. 4.50. Gejunuloj ne 
rajtos ricevi la kongresajn dokumentojn.

Blinduloj kaj ties gvidantoj ricevos kongresarton 
senpage.

Helpkongresanoj: Tiuj, kiuj ne povas ĉeesti la 
kongreson, povas tamen aliĝi kiel helpkongresanoj po 
gmk. 10.—.
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Brazila Ligo Esperantista
B. L. E.

Societo de publika utileco, laŭ registara dekreto 
n-ro 4356, de la 26 oktobro 1921.

Unuiĝo kreas forton

STATUTOJ

Par. 1.* — Brazila Ligo Esperantista (B.L.E.), 
fondita la 21an julio 1907, kun sidejo en la urbo Rio 
de Janeiro, celas:

a) direkti la ĝeneralan propagandon de Esperan
to en Brazilo;

b) propagandi Brazilon en la fremdaj landoj pere 
de Esperanto;

c) kunigi kaj helpi ĉiujn Esperanto-grupojn;
d) organizi regularojn por ekzamenoj de Espe

ranto kaj doni la koncernajn diplomojn;
e) starigi kursojn superajn kaj per korespondado;
f) reprezenti la opinion de la brazilaj esperan

tistoj al ĝi aniĝintaj;
g) estri la organizadon de brazilaj kongresoj de 

Esperanto;
h) eldoni la revuon “Brazila Esperantisto”.
Par. 2.a — “Brazila Ligo Esperantista” konsis

tas el:
a) izolaj membroj;
b) bonfarintaj membroj;
c) honoraj membroj;
d) aliĝintaj grupoj (societoj, asocioj, kluboj, 

ktp.).
§ 1.* — Estas konsiderataj fondintaj ĉiuj mem

broj, kiuj estis kvitaj al B.L.E. la 13an. decembro 
1913.

§ 2.a — Estas izolaj membroj ĉiuj, kiuj pagas ja
ran kotizon de 8$000 plus kontribuon pagotan al la * 
la internacia organizaĵo.

§ 3.“ — Estas bonfarinta membro ĉiu persono per 
unu fojo doninta al B.L.E. minimume 20O$OQO.

§ 4.a — Estas honora membro ĉiu persono farin
ta grandvalorajn servojn al B.L.E. Tiu ĉi titolo es
tas donata ĉe iu brazila kongreso de Esperanto.

§ 5.“ — Estas aliĝintaj grupoj, ĉiuj, kiuj, akce
ptinte tiun ĉi regularon, pagas la fiksan jaran koti
zon de 4$000 por ĉiu el siaj anoj plus kontribuon 
pagotan al la intemacia organizaĵo, minimume por 
tri anoj.

Par. 3.a — La membroj de B.L.E., apartenan
taj al la kategorioj a kaj d, estas samtempe anoj de 
la intemacia - organizaĵo.

Par. 4.a — “Brazila Ligo Esperantista” ne en
miksiĝas en aferojn, kiuj koncernas la internan vi
vadon de la grupoj al ĝi aliĝintaj; tiuj ĉi povas 
libere agadi, laŭ siaj statutoj.

Par. 5.a — La membroj rajtas:
a) ricevi sen plua pago la revuon “Brazila Espe

rantisto”, oficialan organon de B.L.E. ;
b) ricevi rabaton ĉe la aĉetado de libroj aŭ de 

aliaj publikigaĵoj eldonitaj de B.L.E.
La aliĝintaj grupoj rajtas senpage publikigi en 

la oficiala organo informojn pri la loka Esperanto
movado.

Par. 6.a — “Brazila Ligo Esperantista” faros or
dinarajn kunsidojn ĉiujn ses monatojn, en kiuj par
toprenos la estraranoj de la Ligo, la izolaj membroj 
kaj la delegitoj de la aliĝintaj grupoj.

izolaj§ l.a — La estraranoj de B.L.E. kaj la 
membroj havas la rajton je po unu voĉo.

§ 2.a — La delegitoj de iu aliĝinta grupo 
la rajton je tiom da voĉoj, kiom estas la anoj 
grupo, por kiu tiu grupo pagis al B.L.E.

Par. 7.a — “Brazila Ligo Esperantista” estos di
rektata de estraro konsistanta el prezidanto, vicpre
zidanto, ĝenerala sekretario, du sekretarioj kaj ka
sisto.

havas 
de sia

§ sola — l.a estraro estos elektata ĉe Brazilaj 
Kongresoj de Esperanto, aŭ ĉe ĝenerala kunveno se 
estos intertempo daŭranta pli ol du jarojn inter du 
kongresoj.

Par. 8.a — Al la prezidanto koncernas:
a) direkti la laborojn de B.L.E. kaj ĉi tiun re 

prezenti en Brazilo kaj en la fremdaj landoj;
b) provizore okupigi la postenojn vakantajn en 

la estraro;
c) nomi helpantojn en Rio de Janeiro kaj dele

gitojn en la lokoj, kie ne estos grupo aliĝinta al 
B.L.E.;

d) kunvoki eksterordinarajn kunsidojn, kiam li 
opinios tion konvena.

Par. 9.® — Al la vicprezidanto koncernas ansta
taŭi la prezidanton, kiam tiu ĉi forestos ile sia pos
teno. ,

Par. 10.a — Al la ĝenerala sekretario koncernas 
la direktado de la sekretariejo kaj precipe la redak
tado de la korespondado al la fremdaj landoj.

Par. 11.a — Al la unua sekretario koncernas re
dakti la raportojn de la kunsidoj, helpi la ĝeneralan 
sekretarion por la enlanda korespondado. kaj ankaŭ 
anstataŭi lin, kiam tiu ĉi forestos de sia posteno.

Par. 12.a — La dua sekretario helpos la unuan, 
kiun li anstataŭos en okazo, se la unua forestos de 
sia posteno.

Par. 13.a — Al la kasisto koncernas:
a) ricevi la kotizojn kaj iajn ajn mondonoj kaj

subvenciojn faritajn al B.L.E., kaj prizorgi ĝiajn 
valoraĵojn; ,

b) fari la pagojn ordonitajn de la prezidanto.
Par. 14.“ — La estraro respondas por siaj agoj 

antaŭ la Kongresoj kaj Ĝeneralaj Kunvenoj, al kiuj 
ĝi prezentos siajn raportojn.

Par. 15.“ — La anoj kaj grupoj ne respondas per 
krompago por la ŝuldoj faritaj en la nomo de B.L.E.

Par. 16.“ — En okazo de forfiniĝo de B.L.E., 
ĝiaj havaĵoj estos disdonitaj inter la aliĝintaj gru
poj, kiuj estos al ĝi kvitaj en tiu momento.,

Par. 17.“ — Tiuj ĉi statutoj povos esti reformi
taj nur en Ĝenerala Kunveno.

KURSO PER KORESPONDADO
Enskribiĝis en la kurso starigita de B. L., 

E. diversaj personoj el la jenaj lokoj: Itŭ kaj 
Alvares Machado, el ŜTATO S. PAULO; B. 

Horizonte, Itajubá kaj £. Domingos do Rio do 

Peixe, el ŜTATO MINAS GERAES; Porto 

Alegre, Pelotas, Bagé kaj 8. Sebastião, el 
ŜTATO RIO G. DO SUL; Vitória, el ŜTATO 
E. SANTO.

La direktoro de la kurso estas d-ro L. Porto 
Carreiro Neto, lingvokomitatano kaj ĝenerala 
sekretario de B. L. E.
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CONCURSO DE TRADUÇÃO

“Brazila Esperantisto” institue um novo 
concurso de tradução, a encerrar-se em 30 de 
Abril próximo futuro.

O texto que deverá ser traduzido é: -“A onça 
e o gato”, dos “Contos Populares do Brasil”, 
e vai transcrito abaixo.

Sílvio Romero, o eminente filósofo e crítico 
que recolheu êsses contos, demonstrou sempre 
entusiástica simpatia pelo idioma auxiliar, 
tendo feito brilhantíssima conferência por 
ocasião do 4o Congresso Brasileiro de Esperan
to, realizado em Juiz de Fora, em 1911.

E’ dêle o seguinte conceito: “O Esperanto 
é uma consequência natural dos progressos da 
época. Surgiu no momento oportuno e tem 
diante de si um grande futuro”.

Assim, a escolha do interessante trecho do 
nosso folclore vale por uma singela homena
gem ao ilustre brasileiro.

A comissão julgadora, do concurso será de 
signada pelo “Brazila Klubo Esperanto”.

A melhor tradução será publicada nesta 
revista e os autores dos três melhores traba
lhos receberão, como prêmio,' bons livros em 
Esperanto.

As traduções poderão ser firmadas com pseu
dônimo. O concorrente enviará, então, uma

9

sobrecarta fechada, asinalando o pseudônimo 
adotado e encerrando a assignatura autogra
fada do autor. Neste caso, a sobrecarta só 
será aberta se o trabalho for premiado.

A ONÇA E O GATO

A onça {jaguaro} pediu ao gato para lhe 
ensinar a pular, e o gato prontamente lhe 
ensinou. Depois, indo juntos para a fonte 
beber água, fizeram uma aposta para ver quem 
pulava mais.

Chegando á fonte, encontraram lá o calangro 
{lacerto), e então disse a onça para o gato: 
^Compadre, vamos ver quem de um só pulo 
pega o camarada calangro?”.

— “Vamos”, — disse o gato — “Só você pu
lando adiante”, disse a onça. O gato pulou 
em c/ma do calangro; a onça pulou em cima do 
gato. Então o gato pulou de banda e se es
capou .

A onça ficou desapontada e disse:
— “Assim, compadre gato, é que você me en

sinou?! principiou e não acabou...” — O 
gato respondeu: —“Nem tudo os mestres en
sinam aos seus aprendizes”.

ESPERANTO, UTILA LINGVO
S-ro Samuel Owen Jannssen, sveda inĝeni

ero, skribis al la ĉefdelegito de U. E. A. en 
Brazilo leteron, per kiu li petas lian helpon, 
kun la celo vidi ĉu estas eble trovi, kiam kaj 
kial estis acetitaj la unuaj vapormaŝinoj en 
Brazilo.

La ĉefdelegito skribis leteron al D-ro Alcides 
Bezerra, direktoro de la Nacia Arkivo, oficejo, 
kie eble povus troviĝi ia dokumento pri tiu 
afero.

D-ro A. Bezerra ordonis traserĉadon inter la 
arkivitaj dokumentoj kaj samtempe publikigis 
per “Jornal do Brasil”, unu el la plej legataj 
en Brazilo, tradukon de la letero de S-ro Owen. 
Tio ĉi estis bonega ideo. S-ro Gustavo Bailly, 
ŝtatoficisto, multe konante la industrian, ter
kulturan kaj komercan leĝaron de nia lando, 
legis tiun leteron kaj tuj sciigis la arkivestroD 
pri la dekreto de la reĝo de Portugalajo do
nanta previlegion por importado kaj instalado 
de vapormaŝinoj en Brazilo.

Tiel la direktoro de la Nacia Arkivo trovis 
la “ekstremaĵon de la fadeno” kaj povis kolekti 
ĉiujn informojn necesajn por la respondo al 
S-ro Jannssen.

Tiuj ĉi informoj aperis en “Jornal do Bra
sil”, kiu ankaŭ publikigis la portreton de D-ro 
A. Bezerra kaj ties leteron, kiu finiĝas per la 
jenaj vortoj:

“Nepre necesas relifigi, ke la uzo de la help
lingvo Esperanto faciligis al 
cevon de la informoj, kiujn 
afero koncerne la maŝinojn 
lia prafamilia.no, ĉar tiu 
klare traduki ĉiujn pensojn kaj dezirojn”.

Jen grava servo de nia utila lingvo interna
cia! Brazila Ligo Esperantista sendis dankan 
leteron al D-ro A. Bezerra al kiu persone 
dankis S-ro Carlos Domingues, ĉefdelegito de 
U. E. A.

S-ro Owen la ri
li deziris pri la 
eksportitajn de 
lingvo kapablas

-------®-------

EKSPOZICIO DE ESPERANTAĴOJ

Dum la 5a Nacia Kongreso de Edukado, 
okazinta en Niteroi, ĉefurbo de Ŝtato Rio. 
kuŝanta kontraŭ la brazila ĉefurbo, B. L. E. 
organizis belan ekspozicion de ĵurnaloj, libroj, 
prospektoj, katalogoj kaj aliaj esperantaĵoj, 
kiu daŭris dek tagojn kaj estis multe vizitata.

La direktoro de la Publika Instruado, d-ro 
Celso Kelly, ricevis tre simpatie la peton de 
B. L. E. kaj cedis por la ekspozicio, kiu 
funkciis en la Normala Lernejo, la necesajn 
meblojn.

prafamilia.no
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DOMO DE LA BRAZILA 
LERNANTO

La Domo de la Brazila Lernanto instalis la 
3an de Majo sian Sekretariejon, en kiu funk
cias, flanke de aliaj servoj, la Oficejo de In
formoj kaj Interŝanĝado.

En ĝia oficiala papero, oni legas en diversaj 
lingvoj kaj en Esperanto la jenon:

“La Oficejo de Informoj kaj Interŝanĝado de 
la Domo de la Brazila Lernanto, stimulante la 
intelektan kaj moralan kontakton inter la bra
zilaj kaj la fremdaj junuloj, precipe pere de 
korespondado kaj interŝanĝado de publik
igaĵoj’ celas kunlabori por la alproksimiĝo de 
la popoloj, ĉiam rigardante la universalan pa
con kaj la bonon de la homaro”.

Adreso: Rua 13 de Maio, 35-4°. Rio de Ja
neiro. Brazilo.

-------- ©H—

A COMMISSAO LINGUISTICA DO
ESPERANTO

Conforme a apuração de rotos feita no 24° Con
gresso Universal de Esperanto, realizado em Paris, 
foram eleitos membros da Comissão Linguistica do 
Esperanto os Srs. Drs. Porto Carreiro Neto e Car
los Domingues, que aí representarão a lingua portu
guesa. .

A Comissão Linguística tem por encargo zelar 
pela conservação dos principios fundamentais do Es
peranto e controlar-lhe a evolução; ela compõe-se de 
pessoas de competência comprovada cm materia de 
interlinguistica e o mandato de seus membros dura 
9 anos.

Segundo as línguas que representam, assim se 
classificam os componentes atuais da Comissão: in
glês, 14; bulgaro, 1; clieque, 5; chinês, 1; dinamar
quês, 1; estoniano, 1; finlandês, 1; flamengo, 2; fran
cês. 19; alemão, 21; grego, 1; hebraico, 3; espanhol, 
6; holandês, 5; húngaro, 5; italiano, 6; japonês, 2; 
catalão, 6; romanche, 1; letão, 1; lítuâno, 1; polo
nês, 8; português, 4; romeno, 1; russo-russo-branco- 
u cra ino, 12; sueco, 2; armênio, 1; norwcízwé#, 1 e per
sa, 1.

A língua portuguesa está presentemente repre
sentada pelo Sr. Saldanha Carreira, de Lisboa, e 
pelos Srs. Everardo Bacheuser e os dois novos eleitos.

Não se apresentaram candidatos á reeleição os 
Srs. Murillo Furtado e A. Couto Fernandes, que de
sistiu em favor dos seus companheiros de propaganda.

O Dr. Carlos Domingues, advogado e Secretário 
Geral da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, 
e o Dr. Forto Carreiro Neto, engenheiro civil e pro
fessor da Escola Politéenica do Rio de Janeiro, ocu
pam respectiva mente os cargos de vice-presidente e 
secretário-geral da Liga Esperantista Brasileira.

-------- ©--------

PROPAGANDO
Konsekvence de la intensa propagando de Es

peranto farita de B.L.E. en la internlando de Bra
zilo pere de flugfolioj kaj sciigoj en ĵurnaloj multaj 
informpetoj alvenis al la sidejo de nia Ligo. Kelkaj 
personoj enskribiĝis en la kursoj per korespondado 

kaj eĉ promesis helpi la propagandon en sia regiono. 
Jen estas la lokoj, kie almenaŭ unu persono skri

bis al B.L.E. :
ŜTATO AMAZONAS. — Mandos kaj Tefé.
ŜTATO MARANHÃO. — S. Luiz.
ŜTATO PIAUÍ — Teresina kaj Periperi. 
ŜTATO CEARA’. — Fortaleza kaj Crato. 
ŜTATO RIO G. DO NORTE. — Brejo do Apodi. 
ŜTATO PARAIBA DO NORTE — Campina Grande, 

lngd kaj Itabaiana.
ŜTATO PERNAMBUCO. — Recife, Jaboatão, Petro

nila, Rio Branco kaj Tapera.
ŜTATO ALAGOAS. — Macei/).
ŜTATO BAÍA. — S, Salvador, Cachoeira, Nazaré, 

Rio Novo kaj Vila S. Felipe.
ŜTATO E. SANTO. — Vitória, kaj Divisa.
ŜTATO RIO. — Dores de Macabŭ. Itaperuna kaj 

Petropolis.
ŜTATO S. PAULO — S. Paŭlo, Alvares Machado, 

Barretos, Casa Branca, Cruzeiro, Mundo Novo. 
Guatá, Itú, Pau dl Alho, Tatui, Terra Roxa, Ri
beirão Preto, kaj Vila Abernessia.

ŜTATO S. CATARINA. —'Florianopolis, Itaja! kaj 
J oinviTãe.

ŜTATO PARANA. — Curitiba kaj Ponta Grossa. ■ 
ŜTATO RIO G. DO SUL. — Porto Alegre, Bagé, Ca

choeira, Candelaria, Cruz Alta, Garibaldi, Mon
tenegro, Pelotas, Sanja Cruz, Santa Maria, kaj 
Santa Rosa-Missões.

ŜTATO GOIAZ. — Goiaz, Bomfim kaj Goiabeiras.
ŜTATO MINAS GERAIS. — B. Horizonte, Al fenas, 

Alto Rio Doce, Barbacena, Baependi, Capela Nova 
das Dores, Coração de Jesus, Cristina, Itaúna. 
Itajubá, Lorena de Itamarandí, Figueira do Rio 
Doce, Passos, Santo Hipolito. S. Domingues do 
Rio do Peixe, Teófilo Òtoni, Rio Preto, Montes 
Claros, Uberaba kaj Varginha.

------------ @------------

O ESPERANTO E O CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARIS

O “Boletim Municipal Oficial” do Conselho Mu
nicipal de Paris dá notícia da brilhante recepção 
oferecida aos membros do XXIV Congresso Uni. 
versai de Esperanto, ha pouco reunido na capital 
francesa.

Em nome do Conselho falou o seu vice-presi
dente, M. Lionel Nastorg, que saudou os congres
sistas, acentuando as realizações práticas do Espe
ranto; o seu estudo foi introduzido nos programas 
escolares de vários países, a Liga das Nações deu, 
lhe direito de cidade e a sua Repartição Interna- 
cional do Trabalho publica um boletim periódico 
nessa lingua; o ensino do Esperanto é preconizado 
por 200 Camaras de Comercio; as grandes Fei. 
ras internacionais, os Congressos de radiotelefo- 
nia, os da União telegráfica, inúmeras conferên 
cias pedagógicas .turísticas, científicas, reunindo 
os representantes do mundo inteiro, apelam para 
o seu concurso, para fins de publicidade e para 
dar contas dos seus trabalhos.

Os hóspedes da Municipalidade foram convida, 
dos a deixar suas assinaturas no Livro de Ouro 
da Cidade de Paris e visitaram depois as magní
ficos salões do “Hôtel de Ville”.

Êsse foi um dos números mais solenes do recen
te Congresso de Esperanto, no qual estiveram re
presentados os esperantistas do Brasil, por inter
médio da Liga Esperantista Brasileira.
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BRA ZILA
ŜTATO BAÍA — S. Salvador. S-ro Jaddo 

Couto Maciel klopodas por kunigi la disigitajn 
esperantistoj en tiu norda, ŝtato. Li eldonis 
glumarkojn pri la porpaca movado. Pro notoj 
aperintaj en diversaj ĵurnaloj, precipe en 
“Diario da Bahia”, lasttempe diversaj perso
noj petis al B. L. E. informojn pri Esperanto.

ŜTATO E. SANTO — Vitória. Sro José
Osorio de Miranda, kiu oficis kiel kasisto de 
la Organiza Komitato de la 8a Brazila Kon
greso de Esperanto, enskribiĝis en la kurso 
per korespondado starigita de B. L. E. kaj 
intencas- fari viglan propagandon en la tuta 
ŝtato.

ŜTATO S. PAŬLO — fii Panto. Nenion ni 
aŭdis pri la laboroj de “San-Paŭla Grupo Es
perantista” dum la pasinta jaro. Tamen ni 
esperas ke ĝi vekiĝos kaj forte laboros dum la 
nuna.

— “O Expositor Cristão”, oficiala organo 
de la Metodista Eklezio, kies respondeca reda
ktoro estas S-ro Pastro Guaracy Silveira, 
publikigis la jenon: “Iniciate de S-ro rastro 
Guaracy Silveira la Dimanĉa Lernejo de la 
Centra Metodista Eklezio de S. Paŭlo interi 
cas proponi al la Kongreso de la Dimancaj 
Lernejoj, okazonta en Rio de Janeiro, ke Es 
peranto estu akceptata kiel oficiala lingvo de 
tiuj lernejoj kaj lernata de ili en la tuta mon
do ”.

Bedaŭrinde pro la lasta revolucio S-ro Gua
racy ne povis ĉeesti la kongreson. Tial B. 
L. E. skribis al li gratulante lin pro lia ini
ciativo kaj petante ke li vizitu ĝian sidejon. 
Responde S-ro Guaracy diris ke li estas preta 
labori por Esperanto en la kristana medio.

Santos — Brazila Ligo Esperantista ricevis 
antaŭ nelonge leteron de Sro Jozefo Joels, 
ĉefo de la “Entrepreno Joelart”, pri la ino 
vado de Esperanto en Santos. Jam de kelkaj 
jaroj S-ro Joels sin donadas al la propagando 
de nia lingvo kaj lastatempe atingis gravajn 
sukcesojn,por nia kaŭzo en sia urbo.

La 22an de Oktobro jus pasintan, invitite 
de la Teozofia Societo de Santos, li faris paro
ladon en la loĝio “Albor” pri “La problemo de 
internacia lingvo kaj Esperanto”, antãu pli ol 
okdek personoj. Sekve de tiu parolado mal
fermiĝis en tiu loĝio kurso de Esperanto 
gvidata de S-ro Joels kaj vizitata de 26 geler
nantoj, krom ekster-kursaj personoj, ankaŭ 
tre interesataj .Duan kurson, por progresin
toj, li ankaŭ gvidas, kun dek ok partoprenantoj.

K R O N I K O
— La 22an de Novembro fondiĝis loka 

grupo, kiu ricevis la nomon “Centro Espe
rantista de Santos” kaj baldaŭ aliĝos al B. 
L. E. Ĝiaj unuaj kunvenoj okazis ĉe S-ro J. 
.Joels, provizora prezidanto (rua D. Pedro II, 

24). Post la 5a de Januaro ĝi funkcios en 
salono de “Sociedade Humanitaria dos Em
pregados do Comercio” kaj tiam elektos sian 
definitivan estraron.

S-ro Joels intencas fari ekspozicion de espe
rantaĵoj por altiri la atenton de la loĝantoj 
de tiu grava marborda urbo.

ŜTATO RIO G. SUL — P. Alegre. En 
“Rio Grande Filatélico” ni legis ke D-ro Age
nor de Miranda, ano de B. L. E kaj repre
zentinto de la Brazila Registaro ĉe la Antver
pena Kongreso, vizitis la sidejon de la “So
ciedade Filatélica Rio-Grandense”, kies prezi
danto estas nia malnova samideano D-ro Ben
jamin Camosato. Ĝi anoncas ke en ĝia pro
ksima numero ekaperos kurso de Esperanto. 
La grava eldonejo Globo aperigis gramatikon 
de Esperanto verkitan de fervora samideano 
kiu sin kaŝis sub la pseŭdonimo “Kverko”. 
Bonan sukceson ni deziras al tiu eldonaĵo’. 
D-ro Viterbo de Carvalho faras porradian 
kurson de Esperanto, kiu elvokis grandan in
tereson en la tuta Ŝtato.

Candelaria. S-ro Prof. Vile E. Kronbauer, 
direktoro de Lerneja Grupo, malfermis kurson 
de Esperanto.

Cacequi. “O Cruzeiro” publikigis informojn 
pri Esperanto.

‘ Livramento. Lernantoj kaj membroj de 
Urugvaja Esperanto Instituto, el Montevideo, 
fondis la 31an de Julio lasta “Urugvaja Bra
zila Esperantista Ligo”, (Rua dos Andradas, 
166), kun la celo disvastigi Esperanton en la 
du najbaraj urboj Livramento (Brazilo) kaj 
Rivera (Urugvajo). Jen ĝia komitato:

S-ro Carlos Borg, prezidanto; S-ro Juan Pio 
A. Silva, kasisto; S-ro Mario Prestinari. se
kretario: S-roj Mois Hodara kaj Lysippo Ro
drigues, voĉdonantoj. Bonan sukceson! Ni 
esperas ke tiu asocio aliĝos al Brazila Ligo 
Esperantista.

ŜTATO GOIAZ — Bom fim. S-ro Pastro Os
valdo Sergio Lobo, sekretario de Gimnazio 
Anchieta, petis al B. L. E. informojn pri Es
peranto. La gazeto “Voz Infantil”, organo 
de la lernantaro de 1' gimnazio, publikigis no
ton pri tiu internacia lingvo.
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ŜTATO MINAS GERAIS — B. Horizonte. 

Forironte al Rio de Janeiro rezignis sian 
oficon de prezidanto la fervora esperantisto 
S-ro Geraldo Padua. Okupas provizore tiun 
oficon la agema vic prezidanto S-ro Lincoln 
Viana, kiu estas ankaŭ elektita delegito de U. 
E. A. por la tuta ŝtato.

Alto Rio Doce. — La gazeto “Alto Rio 
Doce” -publikigis la tutan propagandan flug
folion “Kio estas Esperanto”.

RIO DE JANEIRO — Profitante la reorga
nizadon de la Komerca Departemento de la 
Ministerio de Eksterlandaj Aferoj la estraro de 
B. L. E. skribis leteron al S-ro Ministro, 
D ro Meilo Franco, proponante la servojn de 
Esperanto al la diskonigado de Brazilo per la 
eldonota “Bultenoj” de tiu departemento. 
S-ro Ministro respondis al la prezidanto de 
nia Ligo per afabla letero, kiu aperis en “O 
Globo” kaj aliaj gazetoj.• •

— La katolika instruejo “Colegio Cardeal 
Leme” (Kolegio Kardinalo Leme.}, sur la strato 
Miguel Ferreira, 168/170, Ramos, enmetis en 
sian programon kurson de Esperanto, .kiun 
direktos nia klera samideano Dro Gentil Fer
nandes.

• A •

La direktoro de la Kolegio estas S-ro agro
noma inĝeniero Antóvilo Rodrigues Mon rao 
Vieira. * .

— B. L. E. ricevis la viziton de S-roj Au-
• b

gusto Gomes de Mattos, José Collarini kaj 
Javme Zukerman, kiu sciigis nin ke ili intencas 
p? 'diri ĝis Usono trairante kelkajn brazilajn 
ŝtatojn kaj amerikajn’ landojn. Al tiu longa 
vojaĝo ili nomis “Expedição Bandeirante”.

S-ro Matos, kiu estas ano de B. L. E., pre
zentos al ĝi raporton pri la esperanto-movado 
en la landoj de ili vizititaj. La jurnalo Li gli t 

priparolis pri tiu afero kaj publikigis iliajn 
portretojn. Feliĉan vojaĝon!

— “Jornal do Commercio” aperigis longan 
artikolon de Dro Carlos Domingues pri “la 
internacia mono”.

— Vojaĝon te al Kantos restis du tagojn en• • 
Rio de Janeiro la b 'lga esperantisto S-ro Rene 
Deckers, kiu intencas fondi esperantistan 
kolonion en Dois Córregos, Catalão, Ŝtato 
Goiaz.

Ĉar la estraro de B.L.E. ricevis sciigojn de 
li kaj de S-ro A. Agache pri lia alveno, tri 
estraranoj lin vizitis surŝipe kaj kune preme 
nadis kaj vizitis kelkajn vidindaĵojn el la ĉef
urbo. La sekvintan tagon S-ro Deckers kune

kun S-ro Alexandre Brigoli, direktoro de 
1’ konata Franca Liceo, vizitis la sidejon de B. 
L. E.

— La plej gravaj ĵurnaloj el Rio de Ja
neiro publikigis diversajn sciigojn kaj artiko
lojn pri Esperanto. Estas juste citi unue 
“Jornal do Commercio”, la plej grava ĵurnalo 
en la tuta Brazilo.

El “Jornal do Brasil” ni citas la longan 
artikolon kun portreto pri la elekto de D-roj 
Carlos Domingues kaj Porto Carreiro Neto por 
la Lingva Komitato kaj el “O Globo” deta
lan artikolon pri la 24a Universala Kongreso 
de Esperanto.

LAR INTERNACIONAL ESPERANTISTA

A 13 km. ao norte de Nice, em Aspremont (Al. 
pes Maritimos), e a 530 metros de altitude, fun 
dou-se ha pouco tempo uma pensão, por beneme- 
rência do casal Yelland, da Inglaterra, para re
pouso e cura pelo clima salutar da região, espe. 
cialmente para esperantistas de toda parte, sendo 
que pessoas não adeptas podem também encon
trar lugar nessa pensão. O “Lar Internacional 
Esperantista"’, como foi chamada essa modesta, 
mas confortável pensão, dirigida pelo próprio ca
sal inglês, pode ser facilmente atingido por um 
serviço regular de ônibus, que trafegam de Nice 
para Aspremont várias vezes por dia. O idioma 
do “Lar” é naturalmente o Esperanto, mas os 
outros pensionistas não conhecedores da lingua 
auxiliar não ficarão contrafeitos, porquanto podem 
usar qualquer dos principaes idiomas europeus.

A região, protegida pelos montes Chauve, Cima, 
Cheiron e Esterel, tem o agradável clima tão co
nhecido do sul da Europa; ao sul eslende-se a bela 
“Côte d’Azur”.

O terreno, sobre o qual foi construido o “Lar 
Esperantista” fica situado em nível inferior ao 
da cidade, a uns 150 metros, de sorte que essa 
pensão, recebendo o lindo sol do meio-dia e a brisa 
do Mediterrâneo, fica entretanto abrigado do “si
rocco” da Africa e dos ventos frios do norte.

Interessantes excursões fazem o passatempo dos 
pensionistas: a Riviera, Monte-Carlo, Mônaco, San 
Remo, Cannes, Grasse e muitos outros lugares. 
Mantendo-se o tempo mais ou menos sete meses 
sem chuva, costuma-se aí acampar em tendas para 
passar os dias. O passadio, todo em familia, é re
lativamente barato para uma estação, de repouso, 
pois custa 30 francos francezes por pessoa, pagando 
um casal 55 fr.

Enfim, o Lar Internacional Esperantista é uma 
grande obra de filantropia, que vem atestar a im
portancia e utilidade do Esperanto, que é capaz de 
congregar em verdadeira família pessoas até então 
desconhecidas entre si.
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PELO ESTRANGEIRO
O Esperanto no principado de Lichtenstein

Em 1930 os correios do principado de Lichten- 
stein fizeram circular uma série da cartões postais 
oficiais dêsse país corn os textos em Esperanto. O 
successo dessa tentativa de propaganda foi de tal 
ordem, que se seguiu uma segunda série em finá de 
1931, com uma propaganda mais intensa nos meios 
esperantistas de todo o mundo, a cargo da Comis
são Central Internacional (ICK), que tem séde em 
Genebra. Gazetas de toda parte falaram dessa 
propaganda do pequeno país europeu, tendo envia
do a essa Comissão recortes dos seus jornais para 
atestar o interesse tomado pela causa; por sua vez 
a I. C. K. recolheu em um album esses recortes- 
e enviou-o ao govêrno de Lichtenstein, que lhe res
pondeu com um interessante ofício, do qual extra
ímos o seguinte trecho: “O fato de ter V.S. envia, 
do a êste govêrno 47 2 publicações em 45 linguas, 
provindas de 43* países dos 5 continentes, prova a 
grandiosidade da propaganda por V.S. organizada. 
Uma tão eficaz propaganda pelos meios e relações 
de que ora. di spomos, conforme experiência do 
principado, só pode ser realmente possível com p 
auxílio da língua Esperanto”.

O ex-rei Afonso AUI e o Esperanto

Numa entrevista concedida ao jornal norueguês 
“Aftenposten”, o ex-rei Afonso XIII, da Espanha, 
declarou que se interessa seriamente pelo problema 
duma língua internácional auxiliar para o comércio 
e para a diplomacia, e que já teve ocasião de se 
iniciar no Esperanto, não tendo achado dificuldade 
de compreender êsse idioma.

O Esperanto na Iugoslávia

. A directoria das Estradas de Ferro do Estado da 
Iugoslávia, em junho de 1932, baixou uma circular 
recomendando como de interesse nacional o apren
dizado do Esperanto por todos os seus patrícios -e 
principalmente pelos funcionários das esteadas de 
ferro do Estado que tenham contacto com os estran
geiros; essa circular termina aconselhando a esses 
funccionarios aproveitar o curso de Esperanto por 
correspondência mantido pelo “Correio Mundial”, 
da Iugoslávia.

O Esperanto e a polícia austríaca

Por ocasião do falecimento do chanceler e pre. 
sidente da polícia austríaca dr. Schober, o vice- 
presidente dessa instituição, dr. Brandi, enviou ao 
Museu Internacional de Esperanto em Viena, um 
oficio, no qual se declara disposto a continuar as 
boas relações, já tradicionais, entre o movimento 
esperantista e a polícia da Austria tudo fazendo 
quanto estiver na órbita do seu cargo para o pro
gresso do Esperanto nos meios policiais.

O Esperanto no Congresso Internacional de 
Eletricidade, de Paris

* . 1 ’ •

De 5 a 12 de julho p.p., após 50 anos do pri- 
meiro congresso internacional de eletricidade (Pa

ris, 1881), e por motivo dêsse jubileu, realizou, 
se em Paris mais um congresso de eletricidade, 
com a presença de cêrca de 1350 pessoas, na mor 
parte especialistas eminentes. A sessão de aber
tura foi presidida pelo sr. Lebrun, presidente da 
republica, tendo a ela comparecido também o sr. 
de Monzie, ministro da instrução. Entre os ho
mens de nome ilustre e mundialmente conhecido 
contavam-se o Prof. Lombardi, da Escola de En
genharia de Roma, Janet, director do “Labora, 
toire Central de 1’ Electricité”, presidente da So 
ciedade Francesa de Física e membro do “Institut 
de France”, Chatelain, professor do Instituto Po 
litécnico de Leningrad, Cotton, professor de física 
na universidade de Sorbonne, Jouaust, do “Labo
ratoire Central de 1’ Electricité”, Wallot, da Uni- 
vesidade Técnica de Berlin, Prof. Mesny, director 
do “Laboratoire National de Radioélectricité” de 
Paris, Marie Kennelly, Consigny e Emde, entre 
muitos outros. As discussões versaram em torno 
duma língua auxiliar para a electricidade, tendo 
vários congressistas externado sua opinião a res
peito do Esperanto, mostrando a praticabilidade 
desse idioma para os meios científicos, segundo 
experiência própria. E’ notável declarar que 
nenhum pleiteou a favor do inglês ou de outro 
qualquer idioma nacional. O Prof. Lombardi 
terminou a sua oração declarando que, como mem
bro da comissão do dicionário para normalização 
da terminologia dessa parte da ciência propunha 
que se incluísse o Esperanto nesse dicionário: o 
congresso aceitou essa proposta com aplausos.

O Esperanto num congresso internacional de 
Budapest

Num congresso internacional que realizaram em 
maio último, em Budapest os clubes de poetas, es
critores a novelistas, conhecidos por Pen-clubes 
(da abreviatura inglesa P. E. N.), discutiu-se a 
impossibilidade- de permuta de ideas e comunica
ções num congresso dessa natureza sem o concurso 
duma língua internacional perfeitamente conhe
cida por todos os seus participantes. Os jornais 
de Budapest publicaram vários artigos sôbre êsse 
problema, dizendo que nessas reuniões reina per
feito caos, sem a menor compreensão dos congres
sistas entre si, nesse congresso ficou provado que a 
língua inglesa não resolveu a questão, verificando- 
se que os escritores dos vários paises sabiam apenas 
trocar entre si frases gentis, e isto entre 350 ho
mens de cultura. Raymond, delegado inglês, pro
pôs á Liga das Nações a introdução obrigatória 
duma segunda língua ensinada por todas as esco. 
las do mundo ao lado do idioma pátrio, dizendo 
que a falta de compreensão internacional provém • 
da falta, dessa segunda língua, que se escreva e 
fale realmente; essa proposta foi aprovada. F. 
Kariathy, célebre escritor húngaro, tornou mais 
incisiva êsse voto, mostrando que essa língua se 
gunda deve ser o Esperanto, já falado e conhe
cido por milhões de pessoas em todo o mundo.

O Esperanto no turismo
Em setembro de 1932 reuniu-se o Io Congresso 

Internacional de Turismo, em Budapest, foram
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aprovadas diversas propostas do sr. Kovacs, um 
dos membros da comissão organizadora do con
gresso, a respeito do Esperanto, entre as quais 
destacamos as seguintes: que o congresso edite 
uma Revista de Turismo internacional, redigida 
em várias línguas, mas também em Esperanto; 
ser adotado o Esperanto em indicadores de estra
das, guias, e outras publicações que tenham inte
resse para o turista; que as organizações de turis
mo usem entre si o Esperanto; que os redatores 
de jornais de turismo recomendem o estudo do 
Esperanto aos seus leitores; ser o Esperanto a lín
gua oficial dos futuros congressos turísticos; ser 
o Esperanto ensinado em todas as escolas de curso 
médio.

O Esperanto na radio-telefonia

Segundo a estatística levantada pela Comissão 
Internacional de Rádio, por delegação da Comis
são Central Internacional do movimento esperan
tista, foram feitas as seguintes irradiações em e 
sôbre o Esperanto em todo o mundo: 1748 em 
1929, 1910 em 1930, 2006 em 1931, sendo: esta
ções 84, 96 e 126, respetivamente nesses anos; e 
paises: 18, 19 e 26. Ao todo foram feitas 14673 
irradiações em e sôbre o idioma auxiliar até o fim 
de 1931. Verifica.se que todos os dias pelo me
nos uma palestra ou aula de Esperanto é irradiada 
e que toda semana quasi 40 èstações transmitem 
alguma cousa sôbre o idioma internacional. Não 
só as gazetas mais importantes como também os 
maiores jornais de rádio na Europa teem uma ru
brica especial de irradiações de Esperanto ou pu
blicam regularmente os programas dos rádios que 
contenham alguma cousa de Esperanto.

<

-------- ®--------

ESPERANTA GAZETARO

REVUO de stenografio, folkloro kaj turismo. 
Red. kaj Adm.: Rakosszentmihaly. Hungar- 

lando . Responda redaktoro . kaj eldonanto: 
Teodoro Kovács.

GAZET-SERVADO POR SOCIAJ ASEKU
ROJ. Aŭtentikaj informoj, raportoj kaj re
feratoj pri la asekuro sociala. Aperas monate 
je la 15a. Redaktejo: Fritz Bohimann, Ber

lin — Charlot t enburq, 1, Germanujo, Krumme 

Strato 87.

LINGVO. GazetoA
Movado. Eldonantoj :

onata de Esperanto —
Jesuo Jimenez L. kaj

Angelo Luna. Adreso: Post Kesto 8433 “G”.
México D. F. México.

PROLETA ESTUDANTO. Instrua organo 
por ĉiu proleta esperantisto. Monata aldono 
al: Internaciisto kaj LEA gazeto Jarabono 
1,50 Mg.

FRATECO. Monata gazeto por Frateca 
vivo. Adreso: Atanas Nikolov, poŝtkesto 6.

Burgos.. Bulgarujo. Abonpago: 1 sv. fr. aŭ
4 internaciaj respondkuponoj. 5 abonantoj 
kune — 4 sv. fr.

Nova adreso de ESPERO KATOLIKA:
Collell (Provinco Gerona). Hispanujo.

-------- ®--------

“ESTUDO DO ESPERANTO’’
O Estado do Rio Grande do Sui conta um núcleo 

de incansáveis paladinos'da língua internacional; 
o seu ardor não esmorece, antes renova-se ano a 
ano.

Agora mesmo um nosso prezadíssimo amigo e 
esforçado “samideano” de Pôrto-Alegre, credor de 

„ assinalados serviços á causa esperantista e que mal 
se oculta debaixo do pseudônimo “Kverko” — a , 
tradução do pseudônimo é a chave do mistério —, 
acaba de publicar o “Estudo do Esperanto”, volu
me de 158 páginas, cartonado, dividido em quatro 
partes: Preliminares, 15 Lições, Inventário, Lo
cuções. Preço: 6$000.

O fato de ter sido a obra editada pela “Livraria 
do Globo” já por si representa uma considerável 
propaganda do idioma auxiliar, tão vastamente se 
acham espalhadas pelo país a.s edições daquela con
ceituada firma. Acreditamos que o valor dessa 
propaganda não ficará prejudicado pelos erros de 
revisão que, infelizmente, se insinuaram nas pá
ginas do livro.

“Estudo do Esperanto” é dedicado, por gentileza 
do ilustre autor, aos Srs. A. Couto Fernandes, 
Carlos Domingues e Porto Carreiro Neto, da Liga 
Esperantista Brasileira.

-------- ®--------

“AMO PER PROVERBOJ” EN LA BRAZILA 
BELETRISTIKA AKADEMIO

La komedieto unuakta “Amor por anexins” de la 
glora brazila verkisto Artur Azevedo vidis, antaŭ 
kelkaj jaroj, slan tutmondan diskonigon per la tra
duko en Esperanton farita de d-ro A. Couto Fernan
des, prezidanto de Brazila Ligo Esperantista. Nun 
la tradukinto faris duan eldonon de tiu verketo fa
vore akceptata en ĉiuj esperantistaj rondoj kaj do
nacis unu ekzempleron al la Brazila Beletristika Aka
demio. Tiu akademio, kiu prenis kiel modelon la 
francan, havas kiel membrojn 40 el la plej distin
gindaj naciaj verkistoj, kaj tre simpatias Esperan
ton; kelkaj el ĝiaj anoj estas niaj'samideanoj.

Unu el tiuj estas s-ro Medeiros e Albuquerque, 
kiu faris la prezenton de “Amo per Proverboj” al la 
Akademio, kun grandaj laŭdoj ne nur al la tradu
kinto, kiel ankaŭ al la traduko mem. En sia parolo 

, li diris, ke “la Akademio akceptas kortuŝite la ho
noron faritan al unu el ĝiaj' membroj, kies verko, 
bonege tradukita, trovos, per la traduko en Esperan
ton. tutmondan disvastiĝon”.

-------- ®--------

KIO ESTAS AELA?
ASOCIO DE ESPERANTISTAJ LIBROAMIKOJ
Petu infprmojn al:

LITERATURO MONDO
Budapest, IX., Mester ucca 53 V. 7. Hungarujo,.

Verifica.se
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BIBLIOGRAFIO ranto — Bund. Fŭr die deutschen sprachge- 
biete. Berlin C 25. Germanujo.

Ni ricevis kaj tre dankas:
ORA MASKO. Tre alloga polica romano de 

Rampo Edogaŭa. Kun afabla permeso de la 
aŭtoro, kiu verkis specialan antaŭparolon, 
tradukis Joŝiŝo Ŝimomura. Volumo I lukse 
bindita. Eldonita de Japana EsperantoAso- 
cio. Esperanto-Kenkjŭ-Sa. Sanbanco, Kôji- 

m a ĉ i k u. To k i o -Ja pan ujo.

ANNUAIRE 1932. Société Française pour 
la Propagation de 1’ Esperanto. Fondée en 
1898. Siége Social: 27, Faubourg Saint-Jac- 
ques, Paris 14e. Secrétariat Permanent: 50, 
Rue de Neuilly, Rosny-sous-Bois (Seine) Fran 

cujo. Prix, 1 franc.
PREZARO pri Esperantaĵoj de Esperanto. 

Entrepreno PENHAS. Gablonz A. M. Ĉ eli os

lovakujo .

THE NORTH AMERICAN ESPERANTO 
ALMANAC. 1931. Edited by J. J. Suss
muth. E. A. N. A. N. 4. Published by 
The Esperanto Association of North America. 
Fort Lee, N. J., U. S. E. Prezo : 50 cents.

LANDO DE ARĜENTA AKVO. E. A. N. 
A. N. 5. Rakonto el la Okcidento de Usono 
de Vingie E. Roe. Tradukita de Edward S. 
Parson. Honora Prezidanto de la Esperanto 
Asocio de Nord-Ameriko. Prezo: 25 cendoj.

La DEVENO DE ESPERANTO. Eltiro el 
Letero de L. L. Zamenhof. Tradukita de 
Henry W. Hetzel. E. A. N. A. N. 6 . Espe
ranto Association of North America.
N. J., U. S. A Prezo: 10 cents.

AMERICAN ESPERANTO KEY. 
Sussmuth. E. A. N. A. N. 7 
Edition. 
ciation of 
U. S. A.

ESPERANTO COURSE FOR BEGINNERS 
in ten lessons, by J. J. Sussmuth. E. A. N.

Published by The Esperanto Asso- 
North America. Fort Lee., N. J., 
Prezo: 10 cendoj.

BIALYSTOK. Gvidfolio, eldonita sub aŭs
picioj de Bialjstoka Magistrato kaj de la Tu
ris; a Servo de U. E. A.

AŬSTRIO. Nova ilustrita flugfolio eldo
nita de Ministerio por Komerco kaj Trafiko. 
Wien. 1932.

TEKNIKA MEDICINA VORTARO de D-ro
Briquet eldonita de Internacia Medicina Re
vuo. Zorge bindita, kun 360 paĝoj kaj presita 
sur luksa papero. Prezo: 2 dolaroj.

UNIVERSALA ESPERANTO METODO de 
Uoktoro Benson. Ĝi enhavas rektan lernoli
bron, ampleksan ilustritan legolibron kaj uni
versalan multlingvan bildvortaron. 41 lingvoj. 
11.000 bildoj. Vidu apartan recenzon.

KATALOGO DE LIBROJ. .Numero 9, No
vembro 1932. Heroldo de Esperanto, Kóln, 

Briisseler Strasse, 94. Germanujo. Petu ĝin.

Curso Elementar de Esperantoi

(3° Milo)

SALDANHA CARŬEIRA e LUZO BEMALDO

Prezo: Eskudoj 12. — aŭ samvalora 
mono (2.75 Frk, svis.).

Liveranto: Parceria Antonio Maria Pereira, 
Rua Augusta, LISBOA (Portugal) .

Fort Lee.

Bv J. J. 
Second 

Published by The Esperanto Aso- 
North America. Fort Lee, N. J., 
Prezo: 10 cents.

A. N. 8. 
ciation of 
U. S. A.

QUÉ ES EL ESPERANTO? Este folheto, 
escrito por Julio Mongada Rosenora y cedido 
gratuitamente por el autor a la Asociadon Es

perantista Espanola, (Sagasta 10. Asambleo, 

Suprema de la Cruz Roja-Madrid') ha sido edi
tado por ésta, (pie es la proprietária del mismo, 
para facilitar la difusión del Esperanto en 
Espana y los paises hispano-americanos. Pre
cio: 100-15 pesetas. 1000-150 pesetas.

ESPERANTO LEHRBUCH. Nach gram 
matikalischer lehrmethode. Arbeiter — Espe-

MI SERĈAS TRADUKANTOJN

En la vetonoj, en kiuj oni legas ĉi tiun gazeton

Ili devas:
1. esti kapablaj, bonstile kaj elegante traduki 

artikolojn verkitajn en Esperanto en sian na
cian lingvon;

2. havi bonajn interrilatojn al gravaj gazetoj 
(ĉiutagaj aŭ periodaj) de sia lando, por ins
tigi alin al publikigo de artikoloj, kiuj rilatas 
ekonomiajn, industriajn kaj komercajn afer
ojn kaj estos laŭ sia enhavo valoraj kaj de 
publika intereso.

Tiuj samideanoj, kiuj estos pretaj, labori kun mi 
(por entrepreno cetere ankaŭ valora por nia Espe
ranto-propagando), estas petataj, skribi al mi tre 
baldaŭ sian adreson, por ke mi povu informi ilin pri 
sia laborplano, kaj por ke ni povu interrilati pri la 
reciprokaj kondiĉoj.

Kun samideana saluto

Prof. Dr. Dietterle.

Leipzig, Beethorenstr. 19
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BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
(Liga Esperantista Brasileira)

Societo de publika utileco, laŭ registara dekreto
Oktobro 1921N. 4.356, 26

Estraro de

Honora prez. 
Hon. vic-prez. 
Prezidanto — 
Vicprezidanto 
Ĝenerala sek.
1. “ sek.
2. “ sek. 
Kasisto

B. L. E.

Everardo Backheuser

9. CENTRO ESPERANTISTA DE PARANA. (1931). 
Sidejo: Avenida João Gualberto, 726.. C uritiba. 
Paraná.

AMO PER PROVERBOJ
(AMOR POR ANEXINS)

UNUAKTA KOMEDIO DE ARTHUR AZEVEDO
— D-ro
— D-ro Venancio da Silva
Inĝ. A.,Couto Fernandes
— D-ro Carlos Domingues
— D-ro L. Porto Carreiro Neto

S-ro Guilherme Azambuja Neves 
F-ino Yrany Baggi de Araujo 
S-ro E. Felix Tribouillet

Todo socio de B.L.E. é socio nato da “Univer
sala Federacia Esperantista (U.F.E.). Sua quota 
anual é de:

10$000 para o socio isolado.
• 16$000 para o socio isolado (com direito ao “Anuá

rio ”).
6$000 para o socio de grupo regional.
12.$000 para o socio de grupo regional (com di

reito ao “Anuário”).
Os grupos esperantistas pagarão a quota anual 

mínima de:
18$000 ou 36$000 (correspondente a três sócios).

GRUPOJ ALIĜINTAJ

Tradukita de 
mitano.

PREZO:

A. Couto Fernandes, lingvo-ko-

DUA ELDONO

2$000 aŭ 0,50 svisa franko.
Mendu ĝin al la tradukinto S-ro A. Couto 

Fernandes: Rua Alice, 65 — Rio

Brazilo

de Janeiro

<•>

KATALOGO

1. BRAZILA 
(lejo: Rua 
neiro.

KLUBO “ESPERANTO”. (1906) Si-
Marechal Floriano, n.° 212. Rio de Ja-

2. VIRINA KLUBO, (1912) Sidejo: Rua Marechal 
Floriano, n.° 212. Rio de Janeiro.

3. ESPERANTISTA RONDETO “VERDA STELO”. 
(1919). São Bonifacio. Corredo de Terezopolis, 
Sta. Catarina.-

(1927).4. SUDBRAZILA ESPERANTISTIGILO”.
Sidejo: Rua dos Andradas, 1.431. Porto Alegre. 
Rio Grande do Sui.

5, SERVIÇO DE ESTATÍSTICA GERAL DO ES’ 
TADO DE MINAS GERAES. (1929). Secreta
ria da Agricultura. B. Horizonte. Minas Gerais.

D.

6. GIMNAZIA ESPERANTISTA RONDETO. (1929). 
Sidejo: Ginásio Catarinense- Florianopolis. S. Ca
tarina .

7. SAN-PAŭLA GRUPO ESPERANTISTA. (1930). 
Sidejo: Rua Quirino de Andrade, 21 — 1.* São 
Paŭlo. Stato S. Paŭlo. Poŝtkesto 2.536.

8. JUNULARA ESPERANTISTA SOCIETO. (1930). 
Sidejo: Rua Grão Mogol, 197. B. Horizonte, Minas 
Gerais.

Petu la novan katalogon de 
pri Esperanto, kiun publikigis 
Esperantista.

libroj en kaj 
Brazila Ligo

<•>
D-ro W. Benson. “UNIVERSALA ESPERAN

TO METODO”. Benson School of Esperanto, 719 
Higli Street, Newark, New Jersey, U.S.A. 560 pĝ. 
Prezo $4.00.

Jen tute nova metodo lerni Esperanton. Ni jam 
konis alian metodon de la sama aŭtoro, kun la nomo 
“Universala Esperantistigilo”; nun d-ro Benson pliam
pleksigis sian verkon kaj prezentis al ni grandiozan 
sistemon, konsistantan el tri partoj : metodo (la an
taŭa “Esperantistigilo” plibonigita), krestomatio kaj 
vortaro. Tiu ĉi lasta estas ja la plej grava. Ĝi en
havas pli ol 8000 klarigajn bildojn ĉe preskaŭ ĉiu 
vorto; tie ni trovas la 4000 radikojn jam aprobitajn 
kaj 1500 aliajn sciencajn kaj teknikajn vortojn. Mul
taj vortoj estas klarigitaj en 41 lingvoj, inter kiuj 
ni ekĝojis vidante nian portugalan tuj ĉe la komen
co, sub n-ro 5. ĉiu afikso estas bone komprenata 
per dekoj da frazoj, kiuj siavice estas ilustritaj per 
taŭga kaj trafa bildo. Nin aparte ĝojigis vidi, ke la 
aŭtoro ne flankmetis brazilajn verkaĵojn: tie estas 
presitaj “Tra la ĉielo kaj la infero”, rakonto de Vi- 
riato Correa, tradukita de nia malnova samideano 
Caetano Coutinho, kaj soneto “Vizio”, originale verki
ta en Esperanto, de nia ĝenerala sekretario 
to Carreiro Neto; ambaŭ estas represitaj 
zila Esperantisto”.

Ni sincere kaj varme rekomendas la

•lij

d-ro Por
ei “ Bra-

Sensonan 
metodon ne nur al komencantoj, kiel ankaŭ al pro
gresintoj kaj al spertaj Esperantistoj. Ĝi estas fi
dinda fonto de konstanta konsultado, kaj reprezentas 
imponan propagandilon de nia lingvo kaj de nia 
literaturo* “Vere grandioza verkego”, kiel sen ia 
troigo diras la aŭtoro en sia prospekto; purakva ju
velo, kiun devus havigi al si ĉiu fervora samideano.

Presejo: Fratoj Pongetti. Av. Mem de Sá, 78 — Rio de Janeiro.

I
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